-๙รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๕
วันศุกรที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมสักทอง อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
-------------------------------ก. รายนามกรรมการที่เขารวมประชุม
๑. ศาสตราจารยเกษม จันทรแกว
๒. ผูชว ยศาสตราจารยรัตนา รักการ
๓. พระครูอรรถกิจนันทคุณ
๔. นายประเสริฐ ตันสกุล
๕. นายวีระศักดิ์ ปบัว
๖. ผูชว ยศาสตราจารยนพคุณ ชูทัน
๗. ผูชว ยศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก
๘. ผูชว ยศาสตราจารย ม.ล.ปทมาวดี สิงหจารุ
๙. ผูชว ยศาสตราจารยบุญเลิศ สงวนวัฒนา
๑๐. ผูช วยศาสตราจารยชัชชัย พวกดี
๑๑. รองศาสตราจารยระมัด โชชัย
๑๒. รองศาสตราจารยสมชัย วงษนายะ
๑๓. รองศาสตราจารยทวนทอง เชาวกีรติพงศ
๑๔. ผูช วยศาสตราจารยปรีชา ปญญา
๑๕. ผูช วยศาสตราจารยวิสิฐ ธัญญะวัน

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ข. รายนามกรรมการที่ลาประชุม
๑. นายสุชาติ จึงกิจรุงโรจน
๒. นายสมจิตร ลิ้มลือชา
๓. รองศาสตราจารยสมบัติ นพรัก
๔. พลอากาศเอกเสริมยุทธ บุญศิริยะ
๕. รองศาสตราจารยสุกัญญา โฆวิไลกูล
๖. รองศาสตราจารยโสรีช โพธิแกว
๗. รองศาสตราจารยวศิน อิงคพัฒนากุล
๘. นายอนุสสรณ แสงพุฒ
๙. นายอํานาจ นันทหาร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ค. รายนามผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม
๑. นางสาวคณารัตน พูลเขียว
๒. นางสาวกนิษฐา กิ่งกังวาลย

ประจําฝายเลขานุการ
ประจําฝายเลขานุการ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๕ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕

-๙เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ประธานที่ประชุมตรวจสอบเห็นวากรรมการสภามหาวิทยาลัยครบองคประชุมแลว จึงเปดการ
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
- ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๕
ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๖/ ๒๕๕๕ เมื่อวันศุกรที่
๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมสักทอง อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุมมี
จํานวน ๑๗ หนา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม แนบทายระเบียบวาระนี้
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม

มีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-

ไมมี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๕
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๕ เมื่อวันศุกรที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๕๕ มีมติตางๆ ไปแลวนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงขอนําเสนอผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย
ตามเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้
เรื่องที่
๑.

มติที่ประชุม
อนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จ
การศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษาภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา
๒๕๕๔ (เพิ่มเติม) รวมทั้งสิ้น ๗๖ คน
ประเภท ภาคปกติ จํานวน ๔๕ คน
ประเภท ภาค กศ.บป. จํานวน ๒๔ คน
และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๗ คน

การดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ
แจงสํานักสงเสริมวิชาการและงาน สํานักสงเสริม
ทะเบียนดําเนินการตามขั้นตอนตอไป วิชาการและงาน
ทะเบียน

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๕ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕

-๙เรื่องที่
๒.
๓.

มติที่ประชุม
การดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ
ใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการ
แจงคณะวิทยาศาสตรและ
งานเลขานุการ
ประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เทคโนโลยี ดําเนินการตอไป
(เพิ่มเติม)
ใหความเห็นชอบแตงตั้ง นายอํานาจ
ดําเนินการแตงตั้งตามขอบังคับฯ งานเลขานุการ
นันทหาร เปนประธานสงเสริมกิจการ
และแจงให นายอํานาจ นันทหาร
มหาวิทยาลัย
ทราบเรียบรอยแลว

๔.

ใหความเห็นชอบแตงตั้งให นายสุชาติ
จึงกิจรุงโรจน และนายสมจิตร ลิ้มลือชา
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ
เปนคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสงเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ในสวนของ
กรรมการและเลขานุการ แตงตั้งผูชวย
ศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก
รองอธิการบดีฝายวิทยบริการ บริการวิชาการ
และศิลปวัฒนธรรม ทําหนาที่

๕.

อนุมัติกําหนดตําแหนงเพื่อเลื่อนและ
แตงตั้งขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนง
รองศาสตราจารย ๑ ตําแหนง ไดแก ผูชวย
ศาสตราจารยมัย ตะติยะ ตําแหนงเลขที่
๐๐๙๘ ตั้งแตวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔
ใหความเห็นชอบ เสนอชื่อ ผูชวย
ศาสตราจารยสุวัฒน นาคณาคุปต
ขาราชการบํานาญ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร เขารับการสรรหาเปนสมาชิก
วุฒิสภา แทนตําแหนงที่วาง องคกรภาครัฐ
ใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยเงิน
ประจําตําแหนงวิชาการที่ไดรับสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕

๖.

๗.

งานเลขานุการ ไดนําเสนอ
งานเลขานุการ
นายกสภาลงนามคําสั่งสภา
มหาวิทยาลัยที่ ๐๐๗/๒๕๕๕ ลงวันที่
๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ และจัดใหมีการประชุม
คณะกรรมการเพื่อคัดเลือกกรรมการ
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ แลว
ซึ่งจะไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการฯ
ในระเบียบวาระที่ ๕.๓ ตอไป
แจงใหงานการเจาหนาที่และนิติ งานการ
การดําเนินการตอไป
เจาหนาที่และนิติ
การ

แจงให ผูชวยศาสตราจารย
งานเลขานุการ
สุวัฒน นาคณาคุปต ดําเนินการตาม สภา
ขั้นตอนตอไปแลว
แจงใหงานการเจาหนาที่และนิติ งานเลขานุการ
การดําเนินการแจงใหพนักงาน
มหาวิทยาลัยทุกทานทราบตอไป

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๕ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕

-๙-

เรื่องที่
๘.

๙.

๑๐.
๑๑.

มติที่ประชุม
ใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร โดยใหแกไขตามขอเสนอแนะ
ของที่ประชุม
ใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย
คณะกรรมการบริหารบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พ.ศ.
๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๒)
ใหความเห็นชอบแผนกลยุทธ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
(พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)
ใหความเห็นชอบ (ราง) นโยบายการ
จัดทํางบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๖

การดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ
แจงใหคณะกรรมการดําเนินการ งานการเจาหนาที่
จัดทําขอบังคับแกไขตามขอเสนอแนะ และนิติการ
ของคณะกรรมการ ตอไป

แจงใหงานการเจาหนาที่ และนิติ งานเลขานุการ
การดําเนินการตามขั้นตอนตอไป

แจงกองนโยบายและแผน
ดําเนินการตามขั้นตอนตอไป

กองนโยบายและ
แผน

มหาวิทยาลัยไดจัดประชุม
กองนโยบายและ
หัวหนาหนวยงานระดับคณะ เพื่อ
แผน
ชี้แจงนโยบายและเตรียมการจัดทําคํา
ขอตั้งงบประมาณ แผนปฏิบัติงาน/
โครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๖ แลว

ที่ประชุมรับทราบ
๔.๒ เรื่อง ขอทบทวนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการเสนอขอโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา
ความเปนมา
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดจัดสงหนังสือ ที่ ศธ ๐๕๐๙(๕).๖ / ว ๑๑๒๖
ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง ขอทบทวนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการเสนอขอโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อขอซักซอม
ความเขาใจในดําเนินการ และใหเปนไปตามแนวปฏิบัติในการเสนอเรื่องเพื่อขอใหสํานักราชเลขาธิการนําความกราบ
บังคมทูลพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งบุคคลเพื่อใหดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ และอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบทายระเบียบวาระนี้
ที่ประชุมรับทราบ
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๕ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕

-๗ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑
(๑) การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท
ภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม)
(๒) การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท
ภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม)
(๓) การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม)
ความเปนมา
เนื่องจากในภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๔ มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ประเภทภาคปกติ ภาค กศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
ตรวจสอบผลการศึกษา ซึ่งผลเปนที่ถูกตองแลว จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จ
การศึกษาดังกลาว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม)
๑. ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาค ปกติ รวมทั้งสิ้น ๔ คน ดังนี้
๑.๑ สาขาวิชาวิทยาศาสตร
จํานวน
๒ คน
๑.๒ สาขาวิชาการบัญชี
จํานวน
๑ คน
๑.๓ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
จํานวน
๑ คน
๒. ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาค กศ.บป. รวมทั้งสิ้น ๗ คน ดังนี้
๒.๑ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
จํานวน
๒ คน
๒.๒ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
จํานวน
๕ คน
๓. ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๑๗ คน
๓.๑ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
จํานวน ๖ คน
สาขาหลักสูตรและการสอน
จํานวน ๕ คน
๓.๒ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองทองถิ่น จํานวน ๕ คน
๓.๓ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขายุทธศาสตรการบริหารและการพัฒนา
จํานวน ๑ คน
ประเด็นพิจารณา พิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท
ภาคปกติ ภาค กศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม)
มติที่ประชุม อนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ตามที่เสนอ
๕.๒ การแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ตามคําสั่งสภา
มหาวิทยาลัยที่ ๐๐๕ / ๒๕๕๓ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ นั้น บัดนี้ คณะกรรมการชุดดังกลาว
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๕ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕

-๙ไดปฏิบัติหนาที่ครบวาระแลว สํานักงานอธิการบดี จึงไดดําเนินการใหไดมาซึ่งคณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี ตามกระบวนการแหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยคณะกรรมการประจําสวน
ราชการ หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ.๒๕๔๗ และไดเสนอแตงตั้งคณะกรรมการ
ประจําสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอรายชื่อคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิกาบดี ตอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาแตงตั้งตอไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้
ประเด็นพิจารณา พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี
มติที่ประชุม

ใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ตามที่เสนอ

๕.๓ พิจารณาคัดเลือกและแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๖/ ๒๕๕๕ ใหความเห็นชอบแตงตั้ง
นายอํานาจ นันทหาร ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แลว โดยสภามหาวิทยาลัย
มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัย
ที่ ๐๐๗ / ๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ดวยนั้น บัดนี้ คณะกรรมการไดดําเนินการเลือกบุคคลที่
เหมาะสมเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ แลว
อนึ่ง ตามความในขอ ๕. แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยคณะกรรมการ
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗ กําหนดใหคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยประกอบดวย
๑. ประธานกรรมการ
๒. กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกจํานวนเจ็ดถึงสิบเอ็ดคน
๓. กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ประธานสภานักศึกษา และนายกองคการนักศึกษา
๔. กรรมการและเลขานุการ ซึ่งแตงตั้งจากรองอธิการบดีโดยคําแนะนําของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบและแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย ดังนี้
๑. ประธานกรรมการ ไดแก นายอํานาจ นันทหาร
๒. กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกจํานวนสิบเอ็ดคน ไดแก
ที่
๑

ชื่อ – สกุล
พันตํารวจเอกวัชรา ศิริรัตนะ

๒

นายชัยยุทธ เสณีตันติกุล

๓

นางสุรีรัตน เครือวงศ

อาชีพ / สถานภาพทางสังคม
รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัดตาก
ประธานที่ปรึกษา ประธานสภา
อุตสาหกรรม จังหวัดตาก
ผูพิพากษาสมทบ ศาลคดีเยาวชนและ
ครอบครัว จังหวัดตาก

ภูมิลําเนา
ตาก
ตาก
ตาก

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๕ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕

-๙ที่

๔

ชื่อ – สกุล
นายชัยวัฒน วิทิตธรรมวงศ

๕
๖

นายประเสริฐ จึงกิจรุงโรจน
นายวิสุทธิ์ ลิ้มลือชา

๗
๘
๙

นายเสริมวุฒิ สุวรรณโรจน
นายทรงวุฒิ จงมีความสุข
นายมนตชัย รุงชาญชัย

๑๐ นายเจษฎา โพธิจินดา
๑๑ นายมานพ ศิริไพบูลย

อาชีพ / สถานภาพทางสังคม
ประธานสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดตาก
เลขานุการหอการคา จังหวัดตาก
รองประธานสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดตาก
นักธุรกิจ
นักธุรกิจ
ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัด
กําแพงเพชร
คลังจังหวัดกําแพงเพชร
ประธานอนุกรรมการคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพ สํานักงานยุติธรรม จังหวัด
กําแพงเพชร

ภูมิลําเนา
ตาก
ตาก
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร
สุพรรณบุรี
กําแพงเพชร

๓. กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ประธานองคการนักศึกษาและนายกองคการ
นักศึกษา ภาคปกติ และ ภาค กศ.บป. ทั้งที่กําแพงเพชร และแมสอด จํานวนทั้งสิ้น ๘ คน
๔. กรรมการและเลขานุการ ซึ่งแตงตั้งจากรองอธิการบดีโดยคําแนะนําของอธิการบดี
ไดแก ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก รองอธิการบดีฝายวิทยบริการ บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม
รายละเอียดตาม (ราง) คําสั่งแนบทายระเบียบวาระนี้
ประเด็นพิจารณา พิจารณาใหความเห็นชอบและแตงตั้งกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบแตงตั้งกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยโดยใหเพิ่มชื่อ
นายเจษฎา โพธิจินดา กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตามคําสั่งที่แนบเสนอ
๕.๔ การพิจารณาหลักสูตร สาขาวิชาที่เปดสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด
ความเปนมา
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดสงทีมผูตรวจประเมินการจัดการศึกษา
นอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เขาตรวจประเมินการจัดการศึกษาภายนอกที่ตั้ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร เมื่อวันที่ ๕ – ๖ กันยายน ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด จังหวัดตาก
และทีมผูตรวจประเมินขอใหมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แจงยืนยันหลักสูตร สาขาวิชาและรูปแบบการ
จัดการศึกษาภายนอกที่ตั้ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
จึงขอเสนอหลักสูตร สาขาวิชา และรูปแบบการจัดการศึกษาภายนอกที่ตั้ง ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๕ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕

-๙ลําดับ

หลักสูตร

สาขาวิชา

1
2
3
4
5
6
7
8
9

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
บัญชีบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร
การบัญชี
การจัดการทั่วไป
คอมพิวเตอรธุรกิจ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีโลจิสติกสและการจัดการ
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ

รูปแบบการจัดการศึกษา
ภายนอกที่ตั้ง
ทั้งหลักสูตร บางสวน
√
√
√
√
√
√
√
√
√

ประเด็นพิจารณา พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร สาขาวิชาที่เปดสอน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด
มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบหลักสูตร สาขาวิชาที่เปดสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร แมสอด ตามที่เสนอ
๕.๕ การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ความเปนมา
เพื่อใหการบริหารจัดการและการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งหนวยงาน
ระดับคณะ และหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาประสงคในพันธกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินนอกงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั้งนี้ รางการจัดสรรงบประมาณดังกลาวไดผานความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแลว เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ ที่ผานมารายละเอียดตามเอกสารในระเบียบ
วาระนี้ (เอกสารแยกเลม)
พ.ศ.๒๕๕๖
ตามที่เสนอ

ประเด็นพิจารณา พิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ
มติที่ประชุม อนุมัติงบประมาณเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

๕.๖ การพิจารณาแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๕ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕

-๙ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติใหความเห็นชอบแผนกลยุทธ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ ในการประชุมครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ไปแลวนั้น
ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจําป พ.ศ.๒๕๕๖ มีความสอดคลอง
กับแผนกลยุทธ พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ นําไปสูการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจําป งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั้งนี้ รางแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.๒๕๕๖ ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยแลว เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ ที่ผานมา รายละเอียดตามเอกสารในระเบียบวาระนี้
(เอกสารแยกเลม)
ประเด็นพิจารณา ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่เสนอ
๕.๗ การพิจารณารายงานผลการประเมินองคประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในองคกร
ความเปนมา
ดวย หนวยตรวจสอบภายใน ไดดําเนินการตรวจสอบการวางระบบการควบคุมภายในและ
ประเมินองคประกอบการควบคุมภายใน โดยตรวจสอบการดําเนินงานโครงการของหนวยงาน คณะ/ศูนย/สํานัก
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ บัดนี้ไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว และไดจัดสงรายงานสรุปรายงานดังกลาว
ใหกับสํานักงานตรวจเงินแผนดิน ภูมิภาคที่ ๑๑ จังหวัดนครสวรรค และกลุมตรวจสอบภายใน สํานัก
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนที่เรียบรอย ในการนี้ หนวยตรวจสอบภายใน จึงขอรายงานผลการประเมิน
องคประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองคกร ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ ตอสภามหาวิทยาลัยตาม
เอกสารประกอบการประชุม (เอกสารแยกเลม)
ประเด็นพิจารณา ใหความเห็นชอบรายงานผลการประเมินองคประกอบมาตรฐานการควบคุม
ภายในองคกร ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔
มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบรายงานผลการประเมินองคประกอบมาตรฐานการควบคุม
ภายในองคกร ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
- ไมมี
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๕ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕

-๙ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องจากสภาคณาจารยและขาราชการ
๑. ดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร รวมกับองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร
เสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสรางสุขภาพ (สสส.) ตามโครงการ
บูรณาการเพื่อขับเคลื่อนกําแพงเพชร : จังหวัดนาอยู งบประมาณ ๑๕ ลานบาท ระยะเวลาในการดําเนินการ ๓ ป
โดยงบประมาณสวนใหญจะนํามาใชสําหรับเครือขายการวิจัย และการจัดการเรียนรูที่บริหารโดยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร
ระเบียบวาระที่ ๘ แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑. สภามหาวิทยาลัยมีแนวคิดเสนอใหมหาวิทยาลัยควรมีการวางแผนการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน และการสรางชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรในอนาคตตอไป
ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องอื่น ๆ
๑. กําหนดประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๘ /๒๕๕๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน
พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ครั้งที่ ๙/ ๒๕๕๕ ในวันจันทรที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และครั้งที่ ๑๐/
๒๕๕๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕
ปดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

(นางสาวกนิษฐา กิ่งกังวาลย)
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม

(นางสาวคณารัตน พูลเขียว)
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม

(ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ ธัญญะวัน)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๕ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓-

